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Introdução

   Os desafios para a elaboração de conhecimentos na 
escola são o resultado das diferenças e aproximações 
entre o já conhecido pelos estudantes e pelo professor, 
por meio de suas experiências de vida, interações com 
o meio social e pelos conhecimentos expressos nos 
livros. A preocupação com os livros didáticos em nível
oficial no Brasil se inicia com a Legislação do Livro 
Didático, criada em 1938 pelo Decreto-Lei 1006 
(Franco, 1992). Nesse período o livro era considerado 
uma ferramenta da educação política e ideológica, 
sendo caracterizado o Estado como censor no uso desse 
material didático.

   As diversas pesquisas sobre o livro didático no 
ensino fundamental no Brasil, como em outros países 
(Gayan e García, 1997), têm mostrado como o livro 
passou a ser o principal controlador do currículo. Os 
professores(as) utilizam o livro como o instrumento 
principal que orienta o conteúdo a ser administrado, a 
seqüência desses conteúdos, as atividades de 
aprendizagem e avaliação para o ensino das Ciências. 

      O uso do livro didático pelo(a) professor(a) como 
material didático, ao lado do currículo, dos programas 
e outros materiais, instituem-se historicamente como 
um dos instrumentos para o ensino e aprendizagem.
Como argumenta Soares (2001): o livro didático nasce 
com a própria escola, e está presente ao longo da
história, em todas as sociedades, em todos os tempos. 
San José, L. et al (1993) mostram como os livros
didáticos no ensino de Ciências têm um papel central e 
como cresce o número de estudos relativos ao
aperfeiçoamento dos livros didáticos.

O objetivo deste trabalho visa a análise de uma coleção 
de livros didáticos de ciências a fim de avaliar se seu 
conteúdo está de acordo com o que orienta o MEC, 
PNLD de 2008 e os Parâmetros Curriculares Nacionais 
- PCNs de 1997 para a exposição dos conceitos e do 
trabalho com ilustrações, gravuras e diagramas.            .

Material e métodos

Foram analisados 3 livros didáticos( livros I, II e IV) de 
Ciências de uma mesma coleção.  A escolha foi feita a 
partir do trabalho desta coleção em uma escola 
particular na qual desempenhamos uma observação de 
uma aula de Ciências. A opção pelos livros I, II e IV se 

deu pela utilização do mesmo nas séries iniciais e na série 
final do ensino fundamental I. Esta análise foi realizada 
dentro dos critérios estipulados pelo MEC e pelo Programa 
Nacional do Livro Didático – PNLD. Além da verificação 
do contemplamento dos conteúdos para o ensino das 
ciências naturais nas turmas de 1ª a 4ª séries.

Resultados

    De maneira geral a coleção apresenta uma proposta para 
o ensino de Ciências que contempla as atuais teorias de 
educação em ciências [Tabela 1]. A apresentação de 
conceitos é linear e centrada na aquisição de informações e 
resoluções de exercícios. Considera o desenvolvimento 
cognitivo do estudante na seleção e abordagem de 
conceitos. O uso da terminologia científica está adequado, 
garantindo o acesso a conceitos básicos. Nas explanações 
dos conteúdos, houve cuidado para não induzir a erros 
conceituais, embora em algumas poucas situações sejam 
constatadas inadequações. 

     Apresenta grande número de experimentos que, embora 
estimulem questionamentos, não ofereçam muito espaço 
para socializações dos resultados. As atividades 
experimentais são simples e exigem baixo envolvimento 
cognitivo. Há na coleção um movimento de apropriação da 
pesquisa como princípio educativo. Observação de 
fenômenos, previsão de resultados, elaboração de tabelas, 
levantamento de hipóteses são poucos explorados nas 
atividades dos alunos. O aluno é desafiado a todo o 
momento a buscar informações por conta própria, seja para
iniciar assuntos ou para complementá-los. O emprego de 
tabelas, diagramas e gráficos como parte da apresentação 
de resultados de atividades práticas e de pesquisas é pouco 
explorado. O debate sobre a ética e suas repercussões não 
são destacados na coleção. 

      No livro quatro faz uma retomada dos conteúdos da 
série anterior, seguindo uma abordagem contextualizada. 
Busca sistematizar conhecimentos a partir de textos e 
questionários ao longo de cada capítulo. Embora o 
construtivismo seja apontado como perspectiva teórico-
metodológica, seus princípios poderiam ser melhor 
empregados. Outro ponto interessante referente a coleção 
são as atividades voltadas aos conteúdos  conceituais e 
factuais.

      O Manual do Professor é bem estruturado, explicita os 
conteúdos da obra, apresenta sugestões de referenciais e de 



avaliação da aprendizagem, e além disso, propõe 
atividades adicionais. Traz várias sugestões 
bibliográficas. Explicita com clareza sua abordagem 
em relação à seqüência avaliativa que o professor deve 
adotar.  A bibliografia adicional indicada abrange 
textos das áreas de Ciências, ensino-aprendizagem, 
prática pedagógica e avaliação, além de uma 
bibliografia referente a mapas conceituais.

No que se refere às ilustrações e fotos, foi constatado a 
ausência de fontes e legendas em muitas delas [Tabela 
2]. Isso caracteriza uma deficiência no que diz respeito 
ao trabalho com as mesmas. Outro ponto é em relação a 
atualidade, pois muitas das fotos e imagens ( até 
mesmo algumas informações) são de outro período, ou 
seja, estão ultrapassadas.

Discussão

       A produção, escolha, utilização e avaliação do 
livro didático envolve uma complexidade de agentes, 
um gigantesco mercado de consumo e, principalmente, 
um objetivo de incalculável valor social: a melhoria da 
qualidade de ensino. A escolha dos livros didáticos, 
numa perspectiva democratizada, exige dos 
profissionais em educação muito mais que a mera 
observação de aspectos gráficos, linguagem, ou 
atividades propostas. O envolvimento do professor na 
seleção dos recursos didáticos, em especial do livro, 
deve estimular a definição de critérios que 
instrumentalizem o processo de escolha e fomentem a 
discussão sobre os caminhos da educação.

     Ao selecionar os conteúdos da série em que irá 
trabalhar, o professor precisa analisar os textos, verificar 
como são abordados os assuntos, para enriquecê-los com 
sua própria contribuição e a dos alunos, comparando o que 
se afirma com fatos, problemas, realidades da vivência real 
dos alunos. Ao recorrer ao livro didático para escolher os 
conteúdos, elaborar o plano de ensino e de aulas, é 
necessário ao professor o domínio seguro da matéria e
bastante sensibilidade crítica.

     O livro didático se caracteriza como mais um dos 
instrumentos à disposição dos professores e professoras e 
como tal eles devem ser utilizados em consonância com 
outros materiais didáticos para a construção do 
conhecimento.
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